
INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2020 

Os PDC’s contidos nessa ficha são referentes a nova revisão dos Planos de Bacias que pode ser encontrada em: https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/ 

 

 

 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 

PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 

 

FONTE 
IKI SMALL GRANTS 

CONCEDENTE INTERNATIONAL CLIMATE INITIATIVE (IKI) 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO - 

A QUEM SE DESTINA Devem ser organizações sem fins lucrativos ou organizações não-governamentais com fins lucrativos, se perseguirem objetivos 

estritamente sem fins lucrativos no escopo do projeto proposto. 

 
 

OBJETO 

O foco do edital IKI Small Grants é apoiar o combate às mudanças climáticas e à perda de biodiversidade. As propostas de projeto devem 

abordar uma das seguintes áreas de financiamento: Mitigação de emissões de gases de efeito estufa; Adaptação aos impactos das mudanças 

climáticas; Conservação de sumidouros de carbono/florestas; Conservação da diversidade biológica. Tópicos transversais como 

desenvolvimento urbano sustentável e Contribuições Determinadas Nacionalmente (NDC) também são elegíveis 

para financiamento. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO Os selecionados serão apoiados com até €100.000 (cem mil euros, aproximadamente quatrocentos e setenta e cinco mil reais) 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

O prazo para inscrição é 05.03.2020 às 23:59:59, horário da Europa Central (CET) e a Chamada de Propostas será encerrada após esse 

período. Todos os documentos de inscrição devem ser preenchidos apenas em inglês. 

 
INFORMAÇÕES 

Inscrições: https://www.international-climate-initiative.com/en/iki-call/login-applicant 

Mais informações: https://www.international-climate-initiative.com/en/project-funding/information-for-applicants/iki-small-and- 

medium-grants/iki-small-grants?iki_lang=en 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
https://www.international-climate-initiative.com/en/iki-call/login-applicant
https://www.international-climate-initiative.com/en/project-funding/information-for-applicants/iki-small-and-medium-grants/iki-small-grants?iki_lang=en
https://www.international-climate-initiative.com/en/project-funding/information-for-applicants/iki-small-and-medium-grants/iki-small-grants?iki_lang=en
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 

PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - CCS; 
 

FONTE PROGRAMA SUL AMERICANO 2020 

CONCEDENTE FUNDO SOCIOAMBIENTAL CASA 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento próprio 

A QUEM SE DESTINA Financia pequenos projetos e fortalecimento de capacidades, para iniciativas socioambientais de ONGs e grupos comunitários na América do Sul. 

 
 
 

OBJETO 

Criar e fortalecer estratégias regionais que confrontem os grandes impactos produzidos por projetos de energia na América do Sul; 

Ajudar a fortalecer grupos locais a promover a proteção ambiental e a defesa de direitos perante os impactos da ampliação da Infraestrutura para 
energia; 

Apoiar grupos para que tenham voz no desenvolvimento de políticas de investimentos e práticas de Instituições Financeiras Internacionais como 
o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o Banco Mundial, Investimentos Chineses, Banco Interamericano, entre 
outros; 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Serão apoiados projetos de no máximo de US$ 5000 ou R$ 20.000,00 para o Brasil 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Prazo para envio de projetos: 20 de fevereiro de 2020 

INFORMAÇÕES Mais informações: http://www.casa.org.br/pt/i-convocatoria-de-projetos-programa-sul-americano-2020/ 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www.casa.org.br/pt/i-convocatoria-de-projetos-programa-sul-americano-2020/


INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2020 

Os PDC’s contidos nessa ficha são referentes a nova revisão dos Planos de Bacias que pode ser encontrada em: https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/ 

 

 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 

PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 

 

FONTE BRAZILFUNDATION – EDITAL 2020 

CONCEDENTE BRAZILFUNDATION 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Recursos próprios 

 
A QUEM SE DESTINA 

A BrazilFondation NÃO APOIA projetos de: pessoas físicas; partidos políticos; instituições com fins religiosos; sindicatos; universidades e 

autarquias; fundações e institutos sociais de empresas com fins lucrativos; hospitais e centros clínicos e terapêuticos; instituições do sistema “S” 

(SENAI, SESI, SESC, SESI, SEBRAI). 

 
 

OBJETO 

Investimentos nas áreas de Educação e Cultura, Direitos Humanos e Participação Cívica, Desenvolvimento Socioeconômico, Saúde e, agora, 

Meio Ambiente, totalizando cinco áreas de atuação. 

Na área de Meio Ambiente, as iniciativas devem contribuir para a preservação, recuperação e promoção da qualidade ambiental, propícia ao pleno 

desenvolvimento humano e comunitário sustentável, como: Preservação de Biomas, Espécies e Nascentes; Energia Limpa; Reflorestamento; 

Agricultura de Baixo Carbono; Ecoturismo; Advocacy para diminuir a perda de biodiversidade e o desmatamento. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Dois níveis de financiamento estarão disponíveis: apoio de até R$ 100 mil (cem mil reais) para organizações com receita acima de R$ 600 mil ao 

ano e apoio de até R$ 50 mil (cinquenta mil reais) para organizações com receita inferior a R$ 600 mil ao ano. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

As propostas devem ser apresentadas entre 13 de janeiro e 16 de fevereiro de 2020. 

 
INFORMAÇÕES 

Formulário de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDrJuZWWQZniSxzF6SOF5N9ZSm9KQk0aZLtszlTKiXS0PnnA/viewform 

Mais informações: https://brazilfoundation.org/edital-2020/?lang=pt-br 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDrJuZWWQZniSxzF6SOF5N9ZSm9KQk0aZLtszlTKiXS0PnnA/viewform
https://brazilfoundation.org/edital-2020/?lang=pt-br
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 

PDC 1 – BASES TÉCNICAS EM RECURSOS HÍDRICOS – BRH 
PDC 2 – GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - GRH; 
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
PDC 5 – GESTÃO DE DEMANDA DE ÁGUA - GDA; 
PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH; 
PDC 7 – EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMO - EHE; 
PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - CCS; 

 

FONTE PRÊMIO LATINOAMÉRICA VERDE 

CONCEDENTE PRÊMIO LATINOAMÉRICA VERDE 

TIPO DE 

FINANCIAMENTO 
Premiação 

A QUEM SE DESTINA Empresas públicas e privadas, Governo local, ONG’s, Fundações, Projetos que tenham resultados imediatos, pessoas físicas. 

 
 
 
 

 
OBJETO 

A premiação busca os 500 melhores projetos socioambientais da América Latina e Central, que envolvam a economia verde e que possuam 
iniciativas alinhadas aos ODS’s (Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável).  As  categorias  são:  Água , Florestas  e  Flora , Biodiversidade e 
Vida Selvagem , Desenvolvimento Humano, Inclusão Social e Redução da Desigualdade , Energia , Finanças Sustentáveis , Gestão Urbana , 
Gestão de Resíduos Sólidos , Oceanos e Produção e Consumo Responsável. 

 
Os critérios de classificação da premiação são: Aplicabilidade, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade financeira, inovação e 
sustentabilidade social. 

 

• Pode ser inscrito mais de um projeto; 

• Seu projeto pode ser aplicado a mais de uma categoria. 

VALOR DO 

INVESTIMENTO 
- 

RECEBIMENTO DE 

PROPOSTAS 
As propostas serão recebidas gratuitamente até o dia 15/03/2020 pelo site: https://www.premioslatinoamericaverde.com/ 

INFORMAÇÕES https://www.premioslatinoamericaverde.com/ 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/agua/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/bosques_flora/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/bosques_flora/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/biodiversidad_fauna/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/biodiversidad_fauna/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/desarrollo_humano/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/energia/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/finanzas_sostenibles/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/finanzas_sostenibles/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/gestion_urbana/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/residuos_solidos/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/oceanos/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/consumo_responsable/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 

PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH; 
 

FONTE MODERINFRA 

CONCEDENTE BNDES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO Financiamento com contrapartida 

A QUEM SE DESTINA Produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas); cooperativas de produtores rurais. 

 
 

OBJETO 

Projetos de investimento ou aquisição isolada de máquinas e equipamentos, relacionados com: sistemas de irrigação (inclusive infraestrutura 
elétrica e reserva de água); e aquisição, implantação e recuperação de equipamentos e instalações para proteção de cultivos inerentes à 
olericultura, fruticultura, floricultura, cafeicultura e produção de mudas de espécies florestais. Os bens devem ser novos, credenciados pelo 
BNDES e apresentar índice de nacionalização que atenda os critérios definidos pelo BNDES. 

Saiba como credenciar seu produto no Portal CFI. Consulte a 

lista de fornecedores e produtos credenciados 

 
RECEBIMENTO DE 

PROPOSTAS 

Se você é um micro pequeno ou médio empresário, pode enviar sua solicitação pelo Canal do Desenvolvedor MPME. 

Ou procure uma instituição financeira credenciada ao BNDES (agente financeiro) de sua preferência, que informará a documentação necessária, 
analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias. 

Após aprovada, a operação será encaminhada ao protocolo do BNDES para homologação e posterior liberação dos recursos. 

INFORMAÇÕES Disponível em http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderinfra 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderinfra?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fservicos-online%2Fcredenciamento-equipamentos
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderinfra?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fservicos-online%2Fcredenciamento-equipamentos
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderinfra?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fservicos-online%2Fcredenciamento-equipamentos%2Finstrucoes-download-preenchimento-planilha-indice-nacionalizacao
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderinfra?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fservicos-online%2Fcredenciamento-equipamentos%2Forientacoes-credenciamento
http://sitebndes.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Credenciamento_de_Equipamento/conteudo.html
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderinfra?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fcanal%2Bdo%2Bdesenvolvedor%2Bmpme%2Fcanal-mpme
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderinfra?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderinfra
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 

PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 

 

FONTE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA – PROGRAMA ABC 

CONCEDENTE BNDES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO Financiamento com até 100% do valor dos itens financiáveis 

A QUEM SE DESTINA Produtores rurais (pessoas físicas); produtores rurais (pessoas jurídicas); e cooperativas de produtores (inclusive para repasse a 

cooperados). 

 
 
 
 
 
 

OBJETO 

Empreendimentos que visem à redução da emissão de gases de efeito estufa e de outros impactos ambientais oriundos da atividade 
agropecuária, tais como: recuperação de pastagens degradadas (ABC Recuperação); implantação de sistemas orgânicos de produção 
agropecuária (ABC Orgânico); implantação e melhoramento de sistemas de plantio direto "na palha" (ABC Plantio Direto); implantação de sistemas 
de integração lavoura-pecuária, lavoura-floresta, pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta e de sistemas agroflorestais (ABC Integração); 
implantação, manutenção e melhoramento do manejo de florestas comerciais, inclusive aquelas destinadas ao uso industrial ou à produção de 
carvão vegetal (ABC Florestas); adequação ou regularização das propriedades rurais frente à legislação ambiental, inclusive recuperação da 
reserva legal, de áreas de preservação permanente, recuperação de áreas degradas e implantação e melhoramento de planos de manejo 
florestal sustentável (ABC Ambiental); implantação, manutenção e melhoramento de sistemas de tratamento de dejetos e resíduos oriundos de 
produção animal para geração de energia e compostagem (ABC Tratamento de Dejetos); implantação, melhoramento e manutenção de florestas 
de dendezeiro, prioritariamente 

em áreas produtivas degradadas (ABC Dendê); estímulo ao uso da fixação biológica do nitrogênio (ABC Fixação); e implantação, melhoramento 

e manutenção de plantações de açaí. 

 
RECEBIMENTO DE 

PROPOSTAS 

Se você é um micro pequeno ou médio empresário, pode enviar sua solicitação pelo Canal do Desenvolvedor MPME. Ou procure uma instituição 
financeira credenciada ao BNDES (agente financeiro) de sua preferência, que informará a documentação necessária, 

analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias. Após aprovada, a operação será encaminhada ao protocolo do BNDES 

para homologação e posterior liberação dos recursos. 

INFORMAÇÕES Disponível em http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-abc 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-abc?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fcanal%2Bdo%2Bdesenvolvedor%2Bmpme%2Fcanal-mpme
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-abc?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-abc?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/programa-abc
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 

PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH; 

 

FONTE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA – PRONAMP 

CONCEDENTE BNDES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO Financiamento com contrapartida 

 
 

A QUEM SE DESTINA 

Proprietários rurais, posseiros, arrendatários ou parceiros que: tenham, no mínimo, 80% de sua renda bruta anual originária da atividade 
agropecuária ou extrativa vegetal; e possuam renda bruta anual de até R$ 1,76 milhão. O cálculo da renda bruta anual deve considerar a soma 
dos valores correspondentes a 100% do Valor Bruto de Produção (VBP), 100% do valor da receita recebida de entidade integradora e das demais 
rendas provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora dele e 100% das demais rendas não agropecuárias. Quando o produtor 
rural (pessoa jurídica) integrar um grupo econômico, deverá ser considerada a Receita Operacional Bruta consolidada do grupo. O cliente que 
tomar crédito neste Programa fica impossibilitado de receber, no mesmo Ano Agrícola, crédito de custeio ou de investimento com recursos 
controlados fora do PRONAMP, exceto aqueles dos fundos constitucionais de financiamento regional. 

 
 
 
 

OBJETO 

Projetos de investimentos individuais ou coletivos diretamente relacionados com a atividade produtiva do médio produtor rural: São financiáveis 
itens como: construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e instalações permanentes; obras de irrigação, açudagem, drenagem; florestamento, 
reflorestamento e destoca; formação de lavouras permanentes; formação ou recuperação de pastagens; eletrificação e telefonia rural; aquisição 
de animais para reprodução, cria ou serviço; aquisição de equipamentos empregados na medição de lavouras; despesas com projeto ou plano 
(custeio e administração); recuperação ou reforma de máquinas, tratores, embarcações, veículos e equipamentos, bem como aquisição de 
acessórios ou peças de reposição, salvo se decorrente de sinistro coberto por seguro; aquisição de veículos (observado o disposto no Manual de 
Crédito Rural - 3-3-6 a 3-3-8), tratores, colheitadeiras, implementos, embarcações e aeronaves, desde que destinados especificamente à atividade 
agropecuária; proteção, correção e recuperação do solo, inclusive a aquisição, transporte e aplicação dos insumos para estas finalidades; 
instalações, máquinas e equipamentos de provável duração útil não superior a 5 anos; aquisição de máquinas e equipamentos de provável duração 
útil superior a 5 anos. Custeio associado, limitado a 30% do valor total do projeto de investimento. Os bens devem ser novos, credenciados pelo 
BNDES e apresentar índice de nacionalização que atenda os critérios definidos pelo BNDES, exceto quando inexistir similar de fabricação nacional. 
Fabricante: saiba como credenciar seu produto no Portal CFI. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Se você é um micro pequeno ou médio empresário, pode enviar sua solicitação pelo Canal do Desenvolvedor MPME. Procure uma instituição 
financeira credenciada ao BNDES (agente financeiro) de sua preferência, que informará a documentação necessária, analisará a possibilidade de 
concessão do crédito e negociará as garantias. Após aprovada, a operação será encaminhada ao protocolo do BNDES para homologação e 
posterior liberação dos recursos. 

INFORMAÇÕES 
Disponível em http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronamp-investimento 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www3.bcb.gov.br/mcr
http://www3.bcb.gov.br/mcr
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronamp-investimento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fservicos-online%2Fcredenciamento-equipamentos%2Fconsulta-fornecedores-produtos-credenciados
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronamp-investimento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fservicos-online%2Fcredenciamento-equipamentos%2Fconsulta-fornecedores-produtos-credenciados
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronamp-investimento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fservicos-online%2Fcredenciamento-equipamentos%2Forientacoes-credenciamento
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronamp-investimento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fcanal%2Bdo%2Bdesenvolvedor%2Bmpme%2Fcanal-mpme
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronamp-investimento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronamp-investimento?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Finstituicoes-financeiras-credenciadas%2Frede-credenciada-brasil
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronamp-investimento


INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2020 

Os PDC’s contidos nessa ficha são referentes a nova revisão dos Planos de Bacias que pode ser encontrada em: https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/ 

 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 

PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH; 

 

FONTE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA – PRONAF ECO 

CONCEDENTE BNDES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO Até 100% do valor dos itens financiáveis 

 
 
 
 
 

A QUEM SE DESTINA 

Agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas, que apresentem Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) válida, que cumpram os 
requisitos para enquadramento e que apresentem proposta ou projeto implantar, utilizar e/ou recuperar: tecnologias de energia renovável, como 
o uso da energia solar, da biomassa, eólica, mini usinas de biocombustíveis e a substituição de tecnologia de combustível fóssil por renovável nos 
equipamentos e máquinas agrícolas; tecnologias ambientais, como estação de tratamento de água, de dejetos e efluentes, compostagem e 
reciclagem; armazenamento hídrico, como o uso de cisternas, barragens, barragens subterrâneas, caixas d'água e outras estruturas de 
armazenamento e distribuição, instalação, ligação e utilização de água; pequenos aproveitamentos hidro energéticos; silvicultura, entendendo-se 
por silvicultura o ato de implantar ou manter povoamentos florestais geradores de diferentes produtos, madeireiros e não madeireiros; ou adoção 
de práticas conservacionistas e de correção da acidez e fertilidade do solo, visando à sua recuperação e ao melhoramento da capacidade 
produtiva. 

São aptas a emitir a DAP as entidades cadastradas junto à Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 

que podem ser consultadas através do site da SAF. ► Consulte os requisitos para enquadramento no Pronaf. 

 
 
 
 

OBJETO 

Projetos de investimento que visem implantar, utilizar e/ou recuperar: pequenos aproveitamentos hidro energéticos; tecnologias de energia 
renovável, como o uso da energia solar, da biomassa, eólica, mini usinas de biocombustíveis e a substituição de tecnologia de combustível fóssil 
por renovável nos equipamentos e máquinas agrícolas; tecnologias ambientais, como estação de tratamentos de água, de dejetos e efluentes, 
compostagem e reciclagem; projetos de adequação ambiental como implantação, conservação e expansão de sistemas de tratamento de 
efluentes, compostagem, desde que definida no projeto técnico a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade para 
pagamento do crédito; adequação ou regularização das unidades familiares de produção à legislação ambiental, inclusive recuperação da 
reserva legal, áreas de preservação permanente, recuperação de áreas degradadas e implantação e melhoramento de planos de manejo 
florestal sustentável, desde que definida no projeto técnico a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade para 
pagamento do crédito; implantação de viveiros de mudas de essências florestais e frutíferas fiscalizadas ou certificadas; silvicultura, entendendo-
se por silvicultura o ato de implantar ou manter povoamentos florestais geradores de diferentes produtos, madeireiros e não madeireiros. Veja a 
lista completa de itens financiáveis pelo Pronaf. Conheça os demais subprogramas do Pronaf. 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf/declara%C3%A7%C3%A3o-de-aptid%C3%A3o-ao-pronaf-dap
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-eco/!ut/p/z1/rVNdb5swFP0tfeCR2OYrMGmaaBqVNo76SZv4JbKJAU9gE-OE7d_PSdN9VGumaeMB4eOrc8859wIIWAAi6U5U1AglaWPPSxKtrmM8yZIA4kvvIYLp7R3ys_vci_MQPB8K4DtPCgGx1ziZTbPgBmKIcgRT7M-e8rtzdJWE4AkQQAppOlODJZNr3q-E7I0w2-KgwIG1arkDSyGpLARtuTSqd2AjZE17t9Oq0rS1X-VWrvcXFpG0dHmh9sxdIdZgiRhDNPBjN4iCwr4i5lIUItdLygTF4yThjB2dnLBKThu9_pNVm6Wn55N5ZWVRU7tClgosetXonlNd1FYB-ZXj5sqfwjSb4DCYztBl4h8LTqhYWhfjHwzxxILphTfGPn70vIsAPO8EH0AulW7tfB_-MqTstcN7OaHoHzu8xHhiDL-P8aex2wLxebMhqV0sJQ3_YsDiP2-WFVk1ir38IKlkfmzVaF5yzfVoqy1cG9N9cKADh2EYHbqPKrUbMW2Rbk-mtNlr6IXhr0rOt31BLfR9Iz5tPh4Nve1Rq966essNujZvY_-rS1h0Hw-PZV21q7kJWdjscJqenX0D1SZBYA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-requisitos
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-eco/!ut/p/z1/rVNdb5swFP0tfeCR2OYrMGmaaBqVNo76SZv4JbKJAU9gE-OE7d_PSdN9VGumaeMB4eOrc8859wIIWAAi6U5U1AglaWPPSxKtrmM8yZIA4kvvIYLp7R3ys_vci_MQPB8K4DtPCgGx1ziZTbPgBmKIcgRT7M-e8rtzdJWE4AkQQAppOlODJZNr3q-E7I0w2-KgwIG1arkDSyGpLARtuTSqd2AjZE17t9Oq0rS1X-VWrvcXFpG0dHmh9sxdIdZgiRhDNPBjN4iCwr4i5lIUItdLygTF4yThjB2dnLBKThu9_pNVm6Wn55N5ZWVRU7tClgosetXonlNd1FYB-ZXj5sqfwjSb4DCYztBl4h8LTqhYWhfjHwzxxILphTfGPn70vIsAPO8EH0AulW7tfB_-MqTstcN7OaHoHzu8xHhiDL-P8aex2wLxebMhqV0sJQ3_YsDiP2-WFVk1ir38IKlkfmzVaF5yzfVoqy1cG9N9cKADh2EYHbqPKrUbMW2Rbk-mtNlr6IXhr0rOt31BLfR9Iz5tPh4Nve1Rq966essNujZvY_-rS1h0Hw-PZV21q7kJWdjscJqenX0D1SZBYA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-itens-financiaveis
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-eco/!ut/p/z1/rVNdb5swFP0tfeCR2OYrMGmaaBqVNo76SZv4JbKJAU9gE-OE7d_PSdN9VGumaeMB4eOrc8859wIIWAAi6U5U1AglaWPPSxKtrmM8yZIA4kvvIYLp7R3ys_vci_MQPB8K4DtPCgGx1ziZTbPgBmKIcgRT7M-e8rtzdJWE4AkQQAppOlODJZNr3q-E7I0w2-KgwIG1arkDSyGpLARtuTSqd2AjZE17t9Oq0rS1X-VWrvcXFpG0dHmh9sxdIdZgiRhDNPBjN4iCwr4i5lIUItdLygTF4yThjB2dnLBKThu9_pNVm6Wn55N5ZWVRU7tClgosetXonlNd1FYB-ZXj5sqfwjSb4DCYztBl4h8LTqhYWhfjHwzxxILphTfGPn70vIsAPO8EH0AulW7tfB_-MqTstcN7OaHoHzu8xHhiDL-P8aex2wLxebMhqV0sJQ3_YsDiP2-WFVk1ir38IKlkfmzVaF5yzfVoqy1cG9N9cKADh2EYHbqPKrUbMW2Rbk-mtNlr6IXhr0rOt31BLfR9Iz5tPh4Nve1Rq966essNujZvY_-rS1h0Hw-PZV21q7kJWdjscJqenX0D1SZBYA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-itens-financiaveis
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-eco/!ut/p/z1/rVNdb5swFP0tfeCR2OYrMGmaaBqVNo76SZv4JbKJAU9gE-OE7d_PSdN9VGumaeMB4eOrc8859wIIWAAi6U5U1AglaWPPSxKtrmM8yZIA4kvvIYLp7R3ys_vci_MQPB8K4DtPCgGx1ziZTbPgBmKIcgRT7M-e8rtzdJWE4AkQQAppOlODJZNr3q-E7I0w2-KgwIG1arkDSyGpLARtuTSqd2AjZE17t9Oq0rS1X-VWrvcXFpG0dHmh9sxdIdZgiRhDNPBjN4iCwr4i5lIUItdLygTF4yThjB2dnLBKThu9_pNVm6Wn55N5ZWVRU7tClgosetXonlNd1FYB-ZXj5sqfwjSb4DCYztBl4h8LTqhYWhfjHwzxxILphTfGPn70vIsAPO8EH0AulW7tfB_-MqTstcN7OaHoHzu8xHhiDL-P8aex2wLxebMhqV0sJQ3_YsDiP2-WFVk1ir38IKlkfmzVaF5yzfVoqy1cG9N9cKADh2EYHbqPKrUbMW2Rbk-mtNlr6IXhr0rOt31BLfR9Iz5tPh4Nve1Rq966essNujZvY_-rS1h0Hw-PZV21q7kJWdjscJqenX0D1SZBYA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf-itens-financiaveis
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-eco/!ut/p/z1/rVNdb5swFP0tfeCR2OYrMGmaaBqVNo76SZv4JbKJAU9gE-OE7d_PSdN9VGumaeMB4eOrc8859wIIWAAi6U5U1AglaWPPSxKtrmM8yZIA4kvvIYLp7R3ys_vci_MQPB8K4DtPCgGx1ziZTbPgBmKIcgRT7M-e8rtzdJWE4AkQQAppOlODJZNr3q-E7I0w2-KgwIG1arkDSyGpLARtuTSqd2AjZE17t9Oq0rS1X-VWrvcXFpG0dHmh9sxdIdZgiRhDNPBjN4iCwr4i5lIUItdLygTF4yThjB2dnLBKThu9_pNVm6Wn55N5ZWVRU7tClgosetXonlNd1FYB-ZXj5sqfwjSb4DCYztBl4h8LTqhYWhfjHwzxxILphTfGPn70vIsAPO8EH0AulW7tfB_-MqTstcN7OaHoHzu8xHhiDL-P8aex2wLxebMhqV0sJQ3_YsDiP2-WFVk1ir38IKlkfmzVaF5yzfVoqy1cG9N9cKADh2EYHbqPKrUbMW2Rbk-mtNlr6IXhr0rOt31BLfR9Iz5tPh4Nve1Rq966essNujZvY_-rS1h0Hw-PZV21q7kJWdjscJqenX0D1SZBYA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Flinhas-programas-fundos%2Fpronaf


INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2020 

Os PDC’s contidos nessa ficha são referentes a nova revisão dos Planos de Bacias que pode ser encontrada em: https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/ 

 

 

 

 
RECEBIMENTO DE 

PROPOSTAS 

O interessado deve dirigir-se à instituição financeira credenciada de sua preferência para obtenção de informações sobre a documentação 
necessária à negociação da operação, que será analisada com base em projeto técnico a ser apresentado, além 

de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), fornecida por agente credenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você também 

pode iniciar sua solicitação pelo Canal do Desenvolvedor MPME. 

INFORMAÇÕES 
Disponível em http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-eco 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www.servicos.gov.br/servico/emissao-da-declaracao-de-aptidao-da-agricultura-familiar-dap
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-eco/!ut/p/z1/rVNdb5swFP0tfeCR2OYrMGmaaBqVNo76SZv4JbKJAU9gE-OE7d_PSdN9VGumaeMB4eOrc8859wIIWAAi6U5U1AglaWPPSxKtrmM8yZIA4kvvIYLp7R3ys_vci_MQPB8K4DtPCgGx1ziZTbPgBmKIcgRT7M-e8rtzdJWE4AkQQAppOlODJZNr3q-E7I0w2-KgwIG1arkDSyGpLARtuTSqd2AjZE17t9Oq0rS1X-VWrvcXFpG0dHmh9sxdIdZgiRhDNPBjN4iCwr4i5lIUItdLygTF4yThjB2dnLBKThu9_pNVm6Wn55N5ZWVRU7tClgosetXonlNd1FYB-ZXj5sqfwjSb4DCYztBl4h8LTqhYWhfjHwzxxILphTfGPn70vIsAPO8EH0AulW7tfB_-MqTstcN7OaHoHzu8xHhiDL-P8aex2wLxebMhqV0sJQ3_YsDiP2-WFVk1ir38IKlkfmzVaF5yzfVoqy1cG9N9cKADh2EYHbqPKrUbMW2Rbk-mtNlr6IXhr0rOt31BLfR9Iz5tPh4Nve1Rq966essNujZvY_-rS1h0Hw-PZV21q7kJWdjscJqenX0D1SZBYA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fbndes_institucional%2Fhome%2Ffinanciamentos%2Fcanal%2Bdo%2Bdesenvolvedor%2Bmpme%2Fcanal-mpme
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf-eco


INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2020 

Os PDC’s contidos nessa ficha são referentes a nova revisão dos Planos de Bacias que pode ser encontrada em: https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/ 

 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 

PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
 

FONTE SANEAMENTO PARA TODOS/FGTS 

CONCEDENTE MINISTÉRIO DAS CIDADES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO Processo seletivo contínuo 

A QUEM SE DESTINA Serão elegíveis propostas que beneficiem municípios cujos proponentes sejam Estados, Distrito Federal, Municípios ou prestadores públicos de 

serviços de saneamento constituídos sob a forma de empresas públicas ou sociedades de economia mista. 

 
OBJETO 

O Ministério das Cidades, buscando promover a melhoria do saneamento básico no país por meio de diversas ações, promove seu 

edital contínuo voltado para prestadores públicos de saneamento. Essa seleção ocorrerá por meio da submissão do projeto de acordo com a 

temática (saneamento) e analisado para possível financiamento. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO - 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS As propostas deverão ser enviadas para o portal SELESAN no seguinte site: https://apps.cidades.gov.br/selesan/web/index.php 

INFORMAÇÕES https://www.cidades.gov.br/ultimas-noticias/5822-processo-seletivo-continuo-saneamento-para-todos-fgts 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
https://apps.cidades.gov.br/selesan/web/index.php
https://www.cidades.gov.br/ultimas-noticias/5822-processo-seletivo-continuo-saneamento-para-todos-fgts


INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2020 

Os PDC’s contidos nessa ficha são referentes a nova revisão dos Planos de Bacias que pode ser encontrada em: https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/ 

 

 

 
 

Esta é uma PLATAFORMA que “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 

 

PDC 1 – BASES TÉCNICAS EM RECURSOS HÍDRICOS – BRH 
PDC 2 – GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - GRH; 
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
PDC 5 – GESTÃO DE DEMANDA DE ÁGUA - GDA; 
PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH; 
PDC 7 – EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMO - EHE; 

  PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCS 

 
FONTE 

BANCO DE PROJETOS - 2021 

CONCEDENTE INSTITUTO BANCORBRÁS 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA 
- 

OBJETO Financiamento de projetos voltados a educação, cidadania corporativa, meio ambiente e esporte. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

- 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Recebimento de projetos para análise até 30 de junho de 2020. 

 
INFORMAÇÕES 

Mais informações: https://investidor.bussolasocial.com.br/bancorbras/editais/propostas2021 Contato: 

TELEFONE (61) 3314-7474, (61) 3314-7664 e (61) 3961-3812 

E-MAIL instituto@bancorbras.com.br e projetos.instituto@bancorbras.com.br 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
https://investidor.bussolasocial.com.br/bancorbras/editais/propostas2021
mailto:instituto@bancorbras.com.br
mailto:projetos.instituto@bancorbras.com.br


INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2020 

Os PDC’s contidos nessa ficha são referentes a nova revisão dos Planos de Bacias que pode ser encontrada em: https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/ 

 

 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 

 
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 

 

FONTE IUCN – AQUISIÇÃO DE TERRAS 

CONCEDENTE IUCN 

TIPO DE 

FINANCIAMENTO 
- 

A QUEM SE 
DESTINA 

A chamada é direcionada à organizações não governamentais sem fins lucrativos com experiência prévia em manejo de áreas 

conservadas e gerenciamento de projetos. 

 

OBJETO 

O programa da IUCN fornece fundos para aquisição (através de compra ou arrendamento) de terras onde a natureza está ameaçada, criação de 

reservas ecológicas para conectar habitats de espécies ameaçadas de extinção. 

Os projetos/aquisição de terras devem acontecer áreas prioritárias definidas pela presença de espécies na lista vermelha da IUCN 

(https://www.iucnredlist.org/search?taxonLevel=Amazing&searchType=species). 

VALOR DO 

INVESTIMENTO 
Até €85.000,00 (aproximadamente quatrocentos mil reais). 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Até 01 de maio de 2020 através do e-mail: spn@iucn.nl 

 
INFORMAÇÕES 

Mais informações: https://www.iucn.nl/en/solutions/land-acquisition 

Critérios e diretrizes: https://www.iucn.nl/files/natuurbeheer/criteria_2020.pdf 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
https://www.iucnredlist.org/search?taxonLevel=Amazing&searchType=species
mailto:spn@iucn.nl
https://www.iucn.nl/en/solutions/land-acquisition
https://www.iucn.nl/files/natuurbeheer/criteria_2020.pdf


INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2020 

 

[Digite aqui]  [Digite aqui]  [Digite aqui]  

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 

PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - CCS; 
 

FONTE PRÊMIO AEA 2020 – PROJETOS DE MEIO AMBIENTE 

CONCEDENTE 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AUTOMOTIVA 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Premiação 

A QUEM SE DESTINA Empresas, Universidades, Institutos de Pesquisas e Órgãos de comunicação que se destacam através de desenvolvimento de projetos 
de tecnologias e responsabilidade social que beneficiam o meio ambiente com resultado significativo à qualidade de vida. 

 
 
 
 
 

OBJETO 

Essa premiação tem como objetivo homenagear os participantes e está dividido em quatro categorias: 
a) Tecnologia: Projetos desenvolvidos visando melhorias do meio ambiente e qualidade de vida, por meio 

de recursos tecnológicos aplicados em projetos inovativos em motores otto e diesel nas empresas ou no 

meio acadêmico. 

b) Responsabilidade Social: Toda atividade voltada para o desenvolvimento social, com ênfase em ações que promoveram a melhoria e o 

aumento da qualidade de vida, por integração das comunidades, ganhos ambientais e a interação com o meio ambiente. 

c) Responsabilidade Ambiental: Toda atividade voltada para o desenvolvimento ambiental, cujas ações promoveram a 

melhoria da qualidade de vida e na preservação sustentável do meio ambiente, seja na empresa, na comunidade ou no 

meio acadêmico. 

d) Jornalística: Toda iniciativa voltada para a melhoria do meio ambiente, por meio de trabalhos, reportagens, artigos e publicações que 
contribuem para o 

esclarecimento tecnológico e inovativo da engenharia automotiva. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

- 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

As inscrições ocorrerão entre 19/12/19 a 06/04/20. 

INFORMAÇÕES Esclarecimentos sobre o regulamento, entrar em contato pelo e-mail: eventos@aea.org.br 

Para inscrições: http://www.aea.org.br/premio/sistema/novo/index.php 

 
 
 
 
 
 
 

Os PDC’s contidos nessa ficha são referentes a nova revisão dos Planos de Bacias que pode ser encontrada em: https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/

mailto:eventos@aea.org.br
http://www.aea.org.br/premio/sistema/novo/index.php
https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
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Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2020 
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 

 
PDC 1 – BASES TÉCNICAS EM RECURSOS HÍDRICOS – BRH  
PDC 2 – GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - GRH; 
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ;  
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
PDC 5 – GESTÃO DE DEMANDA DE ÁGUA - GDA; 
PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH;  
PDC 7 – EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMO - EHE; 
PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCS; 

 

FONTE BENS PÚBLICOS REGIONAIS 

CONCEDENTE BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA 
Organizações da sociedade civil podem enviar propostas, geralmente apresentadas em parceria com a administração pública e outras 

organizações 

 

 
OBJETO 

Priorizará os recursos disponíveis para financiar propostas relacionadas à coordenação de políticas e soluções em nível regional para 

atender, prevenir e lidar com as consequências futuras do COVID-19 na América Latina e no Caribe , em consonância com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Iniciativas voltadas em atender a necessidades nos campos social, fiscal, de infraestrutura, ambiental e comercial, entre outras. Além disso, a 

Iniciativa continuará aceitando propostas em outras áreas prioritárias, alinhadas com as metas, objetivos e prioridades setoriais do BID 

subsidiariamente. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Os valores das propostas enviadas podem ser de 500 mil a 750 mil dólares, cerca de 2 milhões e 600 mil a 3 milhões e 900 mil reais. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

O prazo para envio é o dia 15 de maio, às 5 horas da tarde, no fuso horário do leste americano. 

 
 
 

INFORMAÇÕES 

Mais informações: 

• https://www.iadb.org/en/sector/trade/regional-public-goods/resources 

• Diretrizes gerais aplicáveis a todos as chamadas de propostas 

• Carta de compromisso Modelo 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
https://www.iadb.org/en/sector/trade/regional-public-goods/resources
https://mcusercontent.com/c1e445174105fdc8cc0797b5a/files/d4ab0e88-f864-450f-8aa3-3293d9be97bc/RPG_GENERAL_GUIDELINES_2020_COVID_19.pdf
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1298792407-142
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Os PDC’s contidos nessa ficha são referentes a nova revisão dos Planos de Bacias que pode ser encontrada em: https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/ 
 

 

 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 

 

PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS – MRQ; 

FONTE CHAMAMENTO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO FEP 

CONCEDENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA Estados, Distrito Federal e Consórcios Públicos instituídos nos termos da Lei n.º 11.107, de 06/04/2005. 

OBJETO 
Verificar o interesse de Estados, Distrito Federal e Consórcios Públicos para financiar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão 

pelo FEP CAIXA, no setor de saneamento básico, modalidade resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar – serviços divisíveis. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Tratamento e destinação final: mínimo - R$ 5.348.095,26 e máximo - R$ 15.708.095,26. 

Coleta, transporte, tratamento e destinação final: mínimo - R$ 6.361.047,46 e máximo R$ 16.721.047,46. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Até 15/07/2020 

 

 
INFORMAÇÕES 

Mais informações: https://www.saneamentobasico.com.br/aviso-chamamento- 

publico/?utm_source=Newsletter&utm_medium=RD_Station%20abril%2007&utm_campaign=RD_Station%20abril%2007&utm_term=Saneament 

o&utm_content=Saneamento 

Edital: https://www.saneamentobasico.com.br/wp-content/uploads/2020/04/EDITAL-DE-CHAMADA-P%C3%9ABLICA-N%C2%BA-01_2020.pdf 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
https://www.saneamentobasico.com.br/aviso-chamamento-publico/?utm_source=Newsletter&utm_medium=RD_Station%20abril%2007&utm_campaign=RD_Station%20abril%2007&utm_term=Saneamento&utm_content=Saneamento
https://www.saneamentobasico.com.br/aviso-chamamento-publico/?utm_source=Newsletter&utm_medium=RD_Station%20abril%2007&utm_campaign=RD_Station%20abril%2007&utm_term=Saneamento&utm_content=Saneamento
https://www.saneamentobasico.com.br/aviso-chamamento-publico/?utm_source=Newsletter&utm_medium=RD_Station%20abril%2007&utm_campaign=RD_Station%20abril%2007&utm_term=Saneamento&utm_content=Saneamento
https://www.saneamentobasico.com.br/wp-content/uploads/2020/04/EDITAL-DE-CHAMADA-P%C3%9ABLICA-N%C2%BA-01_2020.pdf
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 

PDC 1 – BASES TÉCNICAS EM RECURSOS HÍDRICOS – BRH 
PDC 2 – GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - GRH; 
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
PDC 5 – GESTÃO DE DEMANDA DE ÁGUA - GDA; 
PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH; 
PDC 7 – EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMO - EHE; 

PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCS; 
 

FONTE COMPETIÇÃO GLOBAL DE IDEIAS DE NEGÓCIOS VERDES 2020 

CONCEDENTE CLIMATELAUNCHPAD 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

 

 
A QUEM SE DESTINA 

Podem se candidatar os que NÃO se enquadrarem nos requisitos que segue: 

• Menores de 18 anos 

• Negócios com CNPJ constituídos a mais de 1 (um) ano. 

• Pessoas jurídicas de direito público nacionais ou internacionais. 

• Projetos com objetivos políticos/partidários ou religiosos. 

 
OBJETO 

Por se tratar de um tema amplo, iniciativas que estejam relacionadas a diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) podem 

participar. Serão aceitos negócios em estágios iniciais (com menos de um ano de atuação) que trabalhem com os temas: gestão da água, gestão 

de resíduos, agropecuária, energia, logística, uso do solo e florestas e regeneração. 

 
VALOR DO 

INVESTIMENTO 

Aos 16 primeiros classificados receberão aceleração dos negócios pela Climate-KIC Accelerator; 

Primeiro colocado: dez mil euros; 

Segundo colocado: cinco mil euros; 

Terceiro colocado: dois mil e quinhentos euros. 

 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Encerramento das inscrições em 22/05/2020 
 

Inscrições: https://pipe.social/startup/partners/competicao-global-de-ideias-de-negocios-verdes 

 
INFORMAÇÕES 

Mais informações: https://www.climateventures.co/climatelaunchpad-brasil-2020 

Edital completo -https://static1.squarespace.com/static/5bbbd7c7a9ab95657472072f/t/5e7ba6db173f4c14e4eb30ad/1585161960197/Edital_CLP_2020_final.pdf 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://www.agenda2030.com.br/
https://pipe.social/startup/partners/competicao-global-de-ideias-de-negocios-verdes
https://www.climateventures.co/climatelaunchpad-brasil-2020
https://static1.squarespace.com/static/5bbbd7c7a9ab95657472072f/t/5e7ba6db173f4c14e4eb30ad/1585161960197/Edital_CLP_2020_final.pdf


INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
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Os PDC’s contidos nessa ficha são referentes a nova revisão dos Planos de Bacias que pode ser encontrada em: https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/ 
 

 

 

 
 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 

PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 

PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - CCS; 
 

FONTE PROGRAMA ECOMUDANÇA 2020 – LINHA DE APOIO A NEGÓCIOS DE IMPACTO 

CONCEDENTE ITAÚ UNIBANCO S.A. 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA 
Podem participam do Ecomudança entidades sem fins lucrativos – organizações sociais, fundações e associações, inclusive as que atuam como 

movimentos sociais - e cooperativas. 

 
 
 

OBJETO 

Buscamos negócios de impacto que se enquadrem nas seguintes categorias: 

• Agricultura sustentável: Produção de alimentos saudáveis, agricultura orgânica, fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais, gestão da 

água em propriedades rurais, fortalecimento de serviços ecossistêmicos, dentre outros. 

• Energia renovável: Desenvolvimento de novas tecnologias e modelos de negócio para viabilizar o uso de fontes renováveis de energia. 

• Floresta: Recuperação de florestas nativas, implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF), fortalecimento de cadeias de produtos 

florestais não madeireiros e de serviços ecossistêmicos em ambientes naturais e urbanos, dentre outros 

• Manejo de resíduos: Destinação adequada e/ou o uso alternativo de resíduos. Iniciativas inovadoras na gestão de resíduos também 

poderão ser aceitas. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

O Programa Ecomudança prevê a destinação de até R$ 100 mil por negócio de impacto selecionado. Leia o Edital para conhecer todas as 

condições de participação. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Até 11/05/2020 (horário de Brasília) 

 

INFORMAÇÕES 

Inscrições e mais informações através da plataforma: https://prosas.com.br/editais/6969-programa-ecomudanca-edital-2020-linha-de-apoio-a- 

negocios-de-impacto?locale=en 

Edital - Linha de Apoio a Negócios de Impacto_Prorrogação 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
https://prosas.com.br/editais/6969-programa-ecomudanca-edital-2020-linha-de-apoio-a-negocios-de-impacto?locale=en
https://prosas.com.br/editais/6969-programa-ecomudanca-edital-2020-linha-de-apoio-a-negocios-de-impacto?locale=en
https://prosas.com.br/uploads/system/arquivos/arquivos/000/315/662/original/Edital_Ecomudan%C3%A7a_2020_Neg%C3%B3cio_de_Impacto_Prorroga%C3%A7%C3%A3o.pdf?1588092348
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
  
 PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ;  
 PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
 

FONTE APPLY FOR FUNDING FROM EOCA 

CONCEDENTE EOCA 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

 
A QUEM SE DESTINA 

Organizações sem fins lucrativos podem solicitar à EOCA subsídios de até € 30.000 implementar um projeto de conservação em qualquer país 

do mundo, exceto na América do Norte (EUA e Canadá - onde a Aliança de Conservação fornece financiamento para os esforços de 

conservação da indústria externa norte-americana). 

 
 

 
OBJETO 

A Associação Europeia de Conservação da Vida ao Ar Livre, tradução livre, abre anualmente seu programa de financiamento de projetos de 

conservação ambiental. 

Desta vez, procuraremos especificamente projetos de LIMPEZA PLÁSTICA; nas praias, rios, lagos, montanhas e trilhas. Os projetos também 

devem atender a todos os outros critérios da EOCA para um projeto de conservação. 

As aplicações do projeto DEVEM: 

- proteger uma espécie ou habitat ameaçado; 

- tenha um link para o entusiasta ao ar livre (veja abaixo); E 

- envolva trabalhos práticos de conservação. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Até € 30.000 

 
RECEBIMENTO DE 

PROPOSTAS 

Propostas podem ser encaminhadas de 1 a 30 de junho. A partir de 1º de junho, haverá um breve formulário de inscrição para download, a ser 

preenchido, solicitando apenas uma descrição muito curta (250/300 palavras) do seu projeto e uma estimativa da quantidade de lixo que você 

planeja limpar. você pode enviar um email para nós. Se a sua inscrição continuar, entraremos em contato para preencher o formulário COMPLETO 

habitual. Você terá 20 dias úteis para concluir e devolvê-lo 

INFORMAÇÕES Mais informações https://www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
https://www.outdoorconservation.eu/project-info.cfm?pageid=20
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 Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 

 
 PDC 1 – BASES TÉCNICAS EM RECURSOS HÍDRICOS – BRH  
 PDC 2 – GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - GRH; 
 PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ;  
 PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
 PDC 5 – GESTÃO DE DEMANDA DE ÁGUA - GDA; 
 PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH;  
 PDC 7 – EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMO - EHE; 

 PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCS; 

 
FONTE MOSAIC FERTILIZANTES 

CONCEDENTE MOSAIC FERTILIZANTES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA As cidades selecionadas que podem enviar propostas estão nos seguintes Estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo (municípios de Cajati, Cubatão, Campinas e São Paulo/SP) e Sergipe. 

OBJETO A segunda edição do Edital da Água vai financiar projetos ligados a recursos hídricos. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

O apoio será de até 45 mil reais. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Até as 18 horas do dia 26 de junho, para e-mail sgoes@idis.org.br (apenas o envio de um projeto por organização). 

 
 

INFORMAÇÕES 

Mais informações: http://www.mosaicco.com.br/community/3214.htm 

http://www.mosaicco.com.br/images/EA_Regulamento_1.pdf 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
mailto:sgoes@idis.org.br
http://www.mosaicco.com.br/community/3214.htm
http://www.mosaicco.com.br/images/EA_Regulamento_1.pdf
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 

 
 PDC 1 – BASES TÉCNICAS EM RECURSOS HÍDRICOS – BRH  
 PDC 2 – GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - GRH; 
 PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ;  
 PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
 PDC 5 – GESTÃO DE DEMANDA DE ÁGUA - GDA; 
 PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH;  
 PDC 7 – EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMO - EHE; 

 PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCS;  

 

FONTE TINKER FUNDATION 

CONCEDENTE TINKER FUNDATION 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA Os apoios são concedidos apenas para organizações de natureza beneficente, sem fins lucrativos. O foco geográfico do edital abrange 20 países 

de língua portuguesa e espanhola no América Latina, tendo o Brasil entre eles. 

 
 
 

OBJETO 

A Tinker Foundation lançou edital para apoiar projetos em três áreas programáticas prioritárias: 

• Governança democrática 

• Educação 

• Manejo sustentável dos recursos – 

- promoção de práticas de gestão sustentável 

- água 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Os apoios variam de $50.000 (aproximadamente duzentos mil reais) até $150.000 (aproximadamente seiscentos mil reais) por ano, 

por até três anos. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Inscrições até 31/07/2020 

INFORMAÇÕES Mais informações: https://tinker.org/institutional-grants-apply-page/ 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
https://tinker.org/institutional-grants-apply-page/
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 

 
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ;  
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
  

 

FONTE FUNDAÇÃO WATERLOO 

CONCEDENTE WATERLOO FOUNDATION 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA Serão priorizados projetos baseados no Reino Unido, mas serão recebidas propostas do mundo todo. 

OBJETO 
A proposta do edital é apoiar iniciativas que tenham foco na importância das florestas para o clima, comunidades, biodiversidade e, 

principalmente, combate ao desmatamento. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

O apoio financeiro é de cerca de 50 mil a 100 mil libras 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Os dois prazos para inscrições no programa de Florestas Tropicais são: 1 de junho e 1 de dezembro e são recebidas (em inglês) pelo e-mail: 

applications@waterloofoundation.org.uk. 

INFORMAÇÕES 
Mais informações: http://www.waterloofoundation.org.uk/EnvironmentTropicalRainforests.html 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://applications@waterloofoundation.org.uk/
http://www.waterloofoundation.org.uk/EnvironmentTropicalRainforests.html
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 

 
  
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
 

FONTE FUNDO DE PARCERIA PARA ECOSSISTEMAS CRÍTICOS (CEPF), INSTITUTO DO BRASIL (IEB), INSTITUTO HUMANIZE E O INSTITUTO 
NOVA ERA 

CONCEDENTE FUNDO DE PARCERIA PARA ECOSSISTEMAS CRÍTICOS (CEPF), INSTITUTO DO BRASIL (IEB), INSTITUTO HUMANIZE E O INSTITUTO 
NOVA ERA 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

4ª Chamada para cartas de intenção (CDI) hotspot Cerrado – Grande Projeto. 

 
 
 

 
A QUEM SE DESTINA 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) que trabalham na conservação do hotspot Cerrado. 

 
AREAS GEOGRÁFICAS ELEGÍVEIS -  Propostas  para  a Prioridade  de  Investimento  6.2  podem  ser  implementadas  em  TODO o hostpot 

Cerrado, dentro do território brasileiro. Recomendamos fortemente, que os processos formativos, principalmente as etapas presenciais, se 

estruturem em torno das seguintes cidades: Campo Grande (MS), Teresina (PI), Palmas (TO), Arinos (MG), Campinas (SP),  Belo  Horizonte  

(MG)  e Brasília  (DF).  Os limites geográficos do hotspot Cerrado  estão disponíveis em  um mapa na versão kml (pode ser visualizado no 

Google Earth). ATENÇÃO: Cartas de Intenção que estejam com propostas para fora do limite geográfico do Cerrado não serão consideradas 

para esta chamada. 

OBJETO Fortalecer a capacidade das organizações da sociedade civil para promover a melhor gestão dos territórios e dos recursos naturais. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Acima de US$ 50.000 e no máximo até US$ 250.000 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

A proposta deve ser submetida no sistema Conservationgrants até sexta, 23 de Outubro de 2020, às 23:59 – Horário de 

Washington D.C 

INFORMAÇÕES Mais informações: http://cepfcerrado.iieb.org.br/apoio/editais/ 

 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
http://cepfcerrado.iieb.org.br/apoio/duvidas-frequentas/
http://cepfcerrado.iieb.org.br/apoio/editais/

